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معاصر ايراني با توجه به  هاي نوشتاري در آثار نويسندگانتفاوت يمطالعه

  متغير جنسيت

  ∗∗طاهره ذاكري، ∗جهرميابراهيميزينب محمد

  

از به تجزيه و تحليل ده رمان  )CDA١(كرد تحليل گفتمان انتقادي در اين تحقيق با تكيه بر روي: چكيده

اي و كارگيري واژگان غيرهستهي بهواژگان از جنبه يدر حوزه .پردازيمنويسندگان زن و مرد ايراني مي

قول هاي معلوم در مقابل مجهول، كوتاه در مقابل بلند و نقلي جملهاستعاره و در بخش نحو به مقايسه

در اين مقايسه  .شودنويسندگان پرداخته ميجنسيت  ياي از جنبهمستقيم در مقابل غيرمستقيم، به مقايسه

و استعاره در  ايهستهان مرد به استفاده از واژگان غيراند كه نويسندگان زن بيشتر از نويسندگنشان دادهآمارها 

اين جنسيت نيز بنابر. قول غيرمستقيم در بخش نحو تمايل دارندهاي مجهول، بلند و نقلبخش واژگان و جمله

  . وژيكي در نوع توليد متن نقش داردچون عوامل ايدئولهم

  .، سلطهن، تحليل گفتمان انتقادي، واژگان، نوشتارمرداجنسيت، نوشتار زنان: كليدي هايهواژ

  

  مقدمه

هاي اجتماعي هر چند در بسياري از جوامع امروزي زنان و مردان به طور مشترك در بيشتر فعاليت

تري لن و در برخي ديگر مردان نقش فعاها زنارسد كه در برخي از زمينهشركت دارند اما به نظر مي

جوامع حتي در . هاي زباني ميان اين دو گروه شده استهمين امر سبب پيدايش تفاوت. داشته باشند

ها و اصطالحاتي كه واژه ،اجتماعي زنان نسبت به مردانثبات بودن نقش پيشرفته و صنعتي به علت بي

مين عدم استحكام در پايگاه زنان، به دليل ه. نزد زنان كاربرد بيشتري دارد رساند؛ل را ميترديد و تزلز

حال اين . تر و معتبرتر به نظر بيايدهايي دارند كه مقبولكارگيري واژههاجتماعي، سعـي بسياري در ب
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هـاي اجتماعــي متفاوت، نـوع آيـد كه آيا نويسندگان زن و مرد به دليـل داشتـن پايگاهؤال پيش مـيس

  :تريبارت خاصتفاوتـي نيز دارند؟ به عادبـي و نوشتاري م

در نوشتار نويسندگان مورد  ،هاي واژگاني بر اساس ديدگاه تحليل گفتمان انتقاديآيا تفاوت -1

  ؟معاصر مرد و زن وجود دارد يمطالعه

  ؟ شوندن در ايران ديده ميمعاصر مرد و ز ينحوي در نوشتار نويسندگان مورد مطالعه يهاآيا تفاوت - 2 

  :اند كه عبارتند ازير مطرحؤاالت زهايي براي سفرضيه

به لحاظ واژگان بر  ،هاي مورد مطالعهدر كتاب ،در نوشتار نويسندگان زن و مرد معاصر در ايران – 1

 . اي وجود داردهاي قابل مالحظهتفاوت ،اساس ديدگاه گفتمان انتقادي

از نظر نحوي نيز  هاي مورد مطالعهدر كتاب ،در نوشتار نويسندگان زن و مرد معاصر در ايران – 2

  .شوندهايي ديده ميتفاوت

شناسان هاي زبانر با تكيه بر اصول و مباني نظريه، تحقيق حاضها و يافتن پاسخبراي آزمون فرضيه

  :عبارتند ازهاي جديد از نويسندگان زن كه تحليل گفتمان انتقادي سعي دارد در پنج كتاب از رمان

) ، تكينلوحمزه(از  دختري در مه، )، زوياپيرزاد(از   ت مي كنيمعاد، )زهرا ،اسدي( از آن سوي خيال 

: هاينام نويسندگان مرد به از پنج رمانو ) ، فريباوفي(از  ي منپرندهو ) ، نازيصفوي(از  برزخ اما بهشت

 يقصه، )، حسنپوركريم( باغ مارشال ، )مرتضي ،لوكرباليي( خياالت،  )ر ،اعتمادي( هاي غمگين عشقكفش

اين آثار بر اساس متغيير جنسيت دست زند و  يبه مقايسه) ، مپورؤدبم( يلداو ) ، محمدعليمحمد( تهمينـه

  . هاي نحوي مورد تجزيه و تحليل قرار دهدواژگان و ساخت يهاي نوشتاري را در حوزهتفاوت

ر اساس اين ب. فيلسوف فرانسوي دارد 2كرد تحليل گفتمان انتقادي ريشه در آراء ميشل فوكوروي

 كرد انتقادي عواملي چون بافت تاريخي، روابط قدرت، هژموني، جنسيت، نهادها و فرآيندهايروي

  3از نظر فركالف . آوردصورت زبان و معاني را به وجود مي، متن و يا اجتماعي و فرهنگي و ايدئولوژيكي

او ز كاربرد زبان است، از منظر كرد گفتمان چيزي بيشتر اپردازان اين روييكي از نظريه) 38، 1985(

. گرددنوان يك نوع عمل اجتماعي تلقي ميكاربرد زبان خواه به شكل گفتاري خواه به شكل نوشتاري به ع

، فركالف و بق نظريات فوكوانتقادي بر طهاي غيركردروي ، پس از مرور انتقادي كوتاه برتحقيق حاضر
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ويسنده هاي تحقيق يعني ده كتاب ياد شده از ده نادهخش واژگان به تجزيه و تحليل دمحمدي در بيار

دهد كه نويسندگان زن بيشتر از نويسندگان مرد نتايج حاصل نشان مي. پردازدزن و مرد معاصر ايراني مي

قول غيرمستقيم در مقابل هاي مجهول، بلند، نقلملهاي و استعاره و جواژگان غيرهسته به استفاده از

  .  شوندييد ميأهاي تحقيق تقول مستقيم تمايل دارند و فرضيهه و نقلكوتا هاي معلومجمله

  

  اهداف تحقيق

يراني در ا ثر در توليد نوشتار زنان و مردان نويسنده معاصرؤبررسي و تعيين عناصر و عوامل م – 1

   ؛نويسي بر اساس تحليل گفتمان انتقاديداستان

   ؛گفتمان انتقادي اساس ديدگاه تحليل متون ادبي بر يمطالعه – 2

   .توجه خاص به جنسيت نويسندگان – 3

  

  روش تحقيق

ابتدا منابع مختلف اعم : گردنداي به صورت زير تهيه ميخانهاساس روش كتاب ها در اين تحقيق برداده

تحليل  و گراييگرايي، نقشها پيرامون نظرات صورتا و رسالههنامهاز كتاب، نشريات علمي، پايان

هاي مورد مطالعه به طور تصادفي حدود هايي از كتابگردد، سپس پاراگرافانتقادي مطالعه ميگفتمان 

سپس بر اساس روش تحليل . شودتحقيق انتخاب مي يبه عنوان پيكره پاراگراف از هر كتاب 15الي  10

هاي نحوي محتوا و تجزيه و تحليل انتقادي گفتمان به مقايسه و تحليل متون از نظر واژگان و ساخت

  .  شودپرداخته مي

  

  مباني نظري

آن نيست  يدهندههاي عناصر تشكيلكنند مجموع معاني صورتمعنا و پيام يك كالم را تعيين ميچه آن

ؤثري دارند و برخي از زباني در تعيين معناي كالم نقش بسيار مر از معني عناصر زباني عوامل غيربلكه غي

م بلكه زباني نه تنها معناي كالدانند كه معتقدند عوامل غيرجسته ميدر برقثير را آنأشناسان اين تزبان

پس گفتمان . گفتمان عبارت است از تجزيه و تحليل كالم در كاربرد. بخشندصورت كالم را نيز شكل مي
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ها ها براي پرداختن به آنصورتهايي كه نقش هاي زباني جداي از اهداف وتواند به توصيف صورتنمي

بار نخستين نويسد كهمي) 3، 1379(پور بهرام). 1993 :براون ويول(اند، بپردازد وجود آمدهساني بهمور اندر ا

. كار بردهمقاله خود ب اصطالح تحليل گفتمان را در) 1952( 4شناس معرف انگليسي زليك هريسنزبا

گفتمان  شناسان تحليلز زبانبعد از هريس بسياري ا. گرايانه به جمله و متن ارايه دادوي نگاهي صورت

با  شناسانه، ديگر صرفاًهاي سنتي زبانان بر خالف تحليلدر تحليل گفتم. اندرا نقطه مقابل متن دانسته

ي متن زمينه ترين مبناي تشريح معنا يعنيي جمله به عنوان عمدهدهندهعناصر نحوي و لغوي تشكيل

شناسي نظام بنياد شناسـي انتقادي هم به زبانكرد زبانيرو ياز لحاظ نظـري پيشينه. سـروكار نداريم

نظريه نحو و هم به مطالعات  هايي ازنوع جنبه هاي خاص دستور گشتاري ازهم به كاربرد و 5هليدي

. گرددرانسوي ميشل فوكو باز ميشناسي زبان و نيزكارهاي فيلسوف فپيرامون كدها و جامعه 6برنشتاين

اين گرايي كرد تحليل گفتمان انتقادي با تحليل گفتمان و صورتبين روي هاي اساسييكي از تفاوت

گيري هاي شكلهاي زباني به تعيين شيوهشناسي و مطالعات پديدهاست كه تحليل گفتمان در زبان

و كاركرد به بررسي توصيفي ساختار  ها توجه نداشته و صرفاًثيرات اجتماعي آنأاجتماعي گفتماني و يا ت

هاي زباني و اعمال گفتماني به ما تحليل انتقادي در بررسي پديدها. كندفتماني بسنده مياعمال گ

هاي فرضرت، ايدئولوژي، سلطه و قدرت، پيشزبان و قد يفرآيندهاي ايدئولوژيك در گفتمان، رابطه

توجه كرده و  برابري در گفتمانيد اجتماعي، ايدئولوژي زور و ناتولي بار ايدئولوژيك در گفتمان، بازدارا

گرايي صورت. دهدهدف و موضوع مطالعه خود قرار مي ،گراناي كنشراه دانش زمينهعناصر زباني را به هم

هاي زباني و الگوهاي ساخت واژه و جمله پردازد و به صورتبه مطالعه دستور مي كردي است كهروي

تحليل . ورزدها مبادرت ميمعني آن هاي زباني بدون در نظر گرفتننمايد و به تحليل صورتأكيد ميت

از طرح خود براي بازسازي و  كرد فوق را به عنوان قسمتيگفتمان انتقادي در نظر دارد هر دو روي

را به  گرايييعني در نظر دارد نگرش صورت. شناسي محسوب كندبندي مجدد جريان مسلط زبانصورت

وسيع از كاربرد زبان  يگفتمان انتقادي يك گستره كرد تحليلچرا كه روي. مسائل اجتماعي ارتباط دهد
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ست بلكه داراي فرآيند خاص خود محور و مستقل نيو به هيچ عنوان خود گرايي استنسبت به صورت

ادي نيز داراي كرد تحليل انتقروي. گنجدنظري خود ميرچوب تعريف و سازمان باشد يعني تنها در چامي

دارند  ايدئولوژيك أهاي تلويحي طبيعي شده كه منشست گزارهمدعي ا تحليل انتقادي .گرايش توصيفي است

اين  .كنندنوان فاعالن اجتماعي نقش ايفا ميشوند و در تعيين جايگاه مردم به عدر گفتمان فراوان يافت مي

 ي روابط اجتماعيبلكه متضمن مفروضاتي هم درباره نداهايي از معناي انديشگانيها نه تنها جنبهگزاره

كرد تحليل گفتمان انتقادي را به عنوان چارچوب تحقيق حاضر روي. اندي اعمال تعامليكه شالوده هستند

استناد خـواهد كرد و در ) 1985( و فـركالف) 1981( نظـري خود برگزيده است و به نظرات ميشل فوكـو

ي و سنت ارسطويي ات يارمحمــدي در خصوص واژگان غيرهستهبخـش واژگان با بهره بردن از نظرا

 .پردازدهاي تحقيق ميخصوص استعاره به آزمون فرضيه در

  

  پيشينه تحقيق

 نظران بسياري ازشناسي و فلسفي غرب صاحبيل گفتمان انتقادي در محافل زبانكرد تحلپيرامون روي

و  14، كاپلند13همرسلي ،12، ليوون11، پني كوك10، فاولر9، گرادل8، گلدمن7جمله فركالف، هاج و كرس

اند كه البته ريشه اين گونه تفكر و نگرش به زبان و گفتمان به آراء فيلسوفان و سخن گفته 15يرمالم كي

     .16گرددچون ميشل فوكو برميگرايي همانديشمندان بعد از ساخت

 ياميرهاي دمالينامهو نيز به پايان )1383(، يارمحمدي )1378(مقدم توان به آثاري مثل دبيرايران مي در

مشخص، در طور هب. اشاره كرد) 1381( زادهي دكتري آقاگلو رساله) 1381(، سيده فاطمه علوي )1380(

                                                           
7
. Hodge, Kress 

8
.Goldman 

9
. Gradol 

10
. Fowler 

11
 . Penny Cook  

12
. Leeuween 

13
. Hammersly 

14
. Coupland 

15
. Malmkyar 

تنها آن دسته از . ، تنها به ذكر نام آنان اكتفا  شده استاي نشدهاستفاده چون در اين مقاله از بسياري از اين آثار مستقيماً. 16 

   .فهرست منابع ذكر شده است ها استفاده است دراز آن اين مقاله مستقيماً آثاري كه در
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متغيير جنسيت در نظر ) 1383(و محمد اصالني ) 1383(، زهرا فاني )1380(هاي مريم جابر نامهپايان

  . شده است گرفته

كرد افزون كند كه در اين رويميشناسي نظري اشاره در كتاب زبان) 51 – 52 ،1369(مقدم دبير

  ، روابط وتر بافت تاريخي و فرهنگيتر و عمدهبر اطالعات بافت غيرزباني اطالعات سطوح باالتر، انتزاعي

  . دهي زبان دخيل هستندبيني در شكلساختار و قدرت و جهان

مان ريشه در در اين باره معتقد است كه اين نگرش به زبان و گفت) 117 -125 ،1383( يارمحمدي

م و زبان كه ما اسير زبان خود هستياين – 1: گيردسه نتيجه مي هاآراء ساپير و ورف دارد و از نظريات آن

از طريق  – 3 از زباني به زبان ديگر ميسر نيست؛واقعي  يترجمه – 2زند؛ ما سرنوشت ما را رقم مي

  . هاي اجتماعي شكل خاص دادرفتار جمعي گروهبيني افراد و بالتبع توان به رفتار، فكر و جهانزبان مي

ايدئولوژي و قدرت در  تبلور«با عنوان ارشد كارشناسي ينامهپايان  )1380( اميريمهدي دمالي

گاه آن به و ساختار تحليل انتقادي و خاست هينپيش ضمن معرفي» ايتحليلي انتقادي اخبار رسانه كالم،

 : كندنتايج زير دست پيدا مي

  . باشندد متون داراي بار ايدئولوژيكي ميطرفي وجود ندارچ متن خنثي يا بيهي -1

  . ماهيتي اجتماعي دارد نشانه -2

  . ه زبان بايد برگفتار متمركز باشدكرد باند هر رويها اجتماعيچون نشانه -3

دق ه صاسه داستان كوتا بررسي ديدگاه روايي در« نامه با عنوانپايان) 1381(سيده فاطمه علوي 

كرد تحليل تحليل ايدئولوژيكي ديدگاه نويسنده را در تعامل با خواننده به عنوان هدف نهايي روي» چوبك

گيرد كه از نظر ايدئولوژيكي با توجه به وي طبق نظر فاولر نتيجه مي. است گفتمان انتقادي معرفي نموده

 وقايع اتخاذ كرده است، اين متون برها و كه راوي داستان موضوع بيروني و عيني نسبت به شخصيتاين

  .انداقتصادي و فرهنگي زمان نوشته شدهاساس برش واقعي از اوضاع اجتماعي، 

تحليل  كردهاي تحليل كالم ومقايسه و نقد روي«ي خود با عنوان در رساله) 45 ،1381(زاده گلآقا

كردهاي تحليل كالم انتقادي نويسد كه هر يك از رويچنين مي» كالم انتقادي در توليد و درك متن

تصويري تواند نمايد و هيچ يك به تنهايي نميواقعيت و ويژگي كالم را توصيف مياي از گوشه صرفاً

 شناسييرد كه ايدئولوژي منبعث از معرفتگوي نتيجه مي. جامع از ساخت زبان، متن و درك متن را ارايه نمايد

  . حس، تجربه، عقل و دل است: انندابزارهاي خاص م است و شناخت نيز متكي بر
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جنسيت در نوشتار آن با  يبررسي مبالغه و رابطه«با عنوان  مريم جابرارشد كارشناسي ينامهپايان

در مورد بار معنايي واژگاني كه در مورد افراد  مثالً. كندبه نتايج قابل توجهي اشاره مي» فارسي و انگليسي

شوند بار مثبت هايي كه به جنس مذكر مربوط ميواژه گويد كه غالباًروند، ميكار ميهنث بؤمذكر و م

نث داراي بار ؤرسانند اما واژگان مربوط به جنس مچون قدرت، اعتبار و رهبري را مي دارند و مفاهيمي

گرايي ي نقشهچارچوب نظري خود را بر اساس نظري جابر. ندامنفي و مفاهيمي چون ضعف و حقارت

از . اندهاي زباني داراي معني خاصيبا معني پيوند دارد و تمام گزينه است كه زبان لزوماً هليدي قرارداده

دهد كه به چه گيرد، هم نشان ميهاي كالمـي ميبا هر تصميمي كه در انتخاب گزينهاين رو نويسنده 

توان ميدين ترتيب نب .كندها و ساختارهاي زباني استفاده ميدهد كه از چه واژهانديشد و هم نشان ميمي

  . محتواي نوشته و نويسنده را از صورت زباني نوشته آن جدا كرد

كنيم اشاره مي» ي زنانه متون زناندر جستجوي ترجمه« با عنوانزهرا فاني  ينامهدر ادامه به پايان

گليسي كه ها كه متني انگردآوري داده پس ازوي . پردازدي بين جنسيت و ترجمه ميكه به بررسي رابطه

و سپس  گذاردا در اختيار مترجمان با سابقه ميكلمه است و از زبان يك زن گفته شده است ر 280شامل 

  : آوردهاي تحقيق خود مييافته در دهد وا را مورد تجزيه و تحليل قرار ميهبر اساس جنسيت آن

  .ار زنان و مردان تفاوت وجود داردبين نوشت – 1

  .گيرد تا برعكس آنقرارد مي مورد استفادهزبان مردان بيشتر  – 2

  .است هادهد نوشتار آنموقعيت اجتماعي افراد را نشان ميهايي كه يكي از راه – 3

  .كنندتري استفاده ميؤدبانهاز سبك م زنان عموماً – 4

  .كنيمبرد كه ما آن را قبول يا رد ميمتني از يك پيام عقيدتي بهره مي هر – 5

  .باشدت موقعيت خواننده متن ميساخ رر مهمي دجنسيت عنص – 6

كه به تعامل زبان و جنسيت و بريم نام مي محمد اصالنيارشد ي كارشناسينامهدر انتها از پايان

هاي متعدد زباني سه متغير پردازد و از متغيرر ادبيات داستاني معاصر فارسي ميهاي كاربردي آن دجنبه

هاي معاصر به وي از بين داستان. گزيندبرمي» ؤلفه ادبم«و  »اي زبانيهدشواره«، »ايده كلي گفتار«

 شازده، اثر دانشور، ملكوت اثر بهرام صادقي سووشونكتاب كند و چهار هاي دهه چهل استناد ميداستان

  . كندرا انتخاب مي از گلي ترقي خواب زمستانياثر هوشنگ گلشيري و  احتجاب
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 ي چهل ادبياتدر آثار داستاني دهه«كند كه وهش ذكر ميپـژ هاياصالنـي در يكي از فرضيه

در انتهـا ايـن فرضيه را رد  اما »ه جنسـيت شخصيت اصلـي داستان استشبي ،فارسي جنسيت نويسنـده

. گيرد كه هيچ مناسبتي بين جنسيت نويسنده و شخصيت اصلي داستان وجود نداردنمايد و نتيجه ميمـي

داند و مي كارهاي خلق زيبايـي ادبـي در اين آثارشكنـي و از جمله راهاروي اين نتيجـه را نوعي هنج

 ازسات ذهني مخاطب باشد، نوعي زيباييخالف عادگونه موارد هر نوع آفرينشي كه برنويسد كه در اين مي

سازي دانسته و اهداف است، خالف عادت را فقط نوعي زيبابهره نبرده  CDAكه وي از يجاياز آن. است

  . ان را  ناديده گرفته استپنه

ها دسترسي داشتند هيچ كدام به مورد جنسيت و زبان به آن رهايي كه نگارندگان دنامهدر پايان

هايـي كه پژوهش در واقـع يكـي از محدوديت. اندـهاي نداشتـرد تحليـل گفتمان انتقادي اشارهكروي

  .برشمرد وان محدوديت منابع به زبان فارسيترو بوده است را ميهحاضر با آن روب

  ها          آزمون فرضيه

. نماييماي به نقل از يارمحمدي استناد مياي و غيرهستهبندي واژگان هستهدر بحث واژگان به تقسيم

شود كه ني زبان اطالق ميواژگا ياي به آن عناصري از شبكهطالح واژگان هستهوي معتقد است اص

ترين اقالم واژگاني هستند كه ترين و سادهترين، بنياديكه اين كلمات طبيعيهستند يعني اين نشانبي

قناس، زشت، اكبيري، : مجموع كلمات زند كه درفارسي مثال ميي زباني قرار دارند و در زبانگنجينه در

اي مانند مخمور از كتاب در اين تحقيق واژه. تنداي هساي و بقيه غيرهستهنمك، هستهريخت، بيبي

اي د مشكي در كتاب زويا پيرزاد واژهاي مانناي و واژههاي غيرهستهاي از واژهمحمد نمونهعليمحمد

  .اي در نظر گرفته شده استهسته

ر اين مورد به تحليل واژگان و استعاره با در نظر گرفتن سنت تحقيق حاضر با استناد به نظرات وي د

  .گذردها به شرح جدول زير از نظرتان ميارسطويي به عنوان يك آرايه آمار

  )1(تحليل جدول 

  34ي نويسندگان زن  هااي در رماني تعداد واژگان غيرهستهنشان دهنده) 1(اعداد موجود در جدول

رد از طرف نويسندگان م 3در مقابل  8مرد و تعداد استعاره از نويسندگان زن از نويسندگان   23در مقابل 

  : شوداست كه از اين شمارش نتيجه مي

  .انداي استفاده كردهيسندگان مرد بيشتر از واژگان غيرهستهنويسندگان زن نسبت به نو) الف
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  . اندمرد از استعاره بيشتر بهره برده نويسندگان زن نسبت به نويسندگان) ب 

  هاي مورد مطالعهاي و استعاره در رمانتعداد واژگان غيرهسته) 1(جدول 

  اي و استعارههستهواژگان غير                    

  انـواع رمان
  استعاره  ايهستهواژگان غير

  3  23  رمان نويسندگان مرد

  8  34  رمان نويسندگان زن

  
 اي و استعارهواژگان غيرهسته) 1(نمودار
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 نويسندگان زن 

 نويسندگان مرد 

  :اي و استعاره به صورت زير استجمع واژگان غيرهسته

  استعاره        اي                           واژگان غيرهسته                                           

  3              23هاي نويسندگان مرد                        رمان

  8                       34        ن                 هاي نويسندگان زرمان

        11                        57                                   جمـــع   

مستقيم ي كوتاه در مقابل بلند و نقل قولهاهاي معلوم در مقابل مجهول، جملهدر بخش نحو جمله

اين زمينه معتقد است كه اكثر متون  در) همان(ارمحمدي ي. قيم مورد ارزيابي قرار گرفتمستدر مقابل غير

ه راساز براي حذف كنشگر به همهاي مجهولسياسي و اجتماعي از هنجارگريزي نحوي و يا از گشتار

  .توان جستجو كردايدئولوژي خاصي را در پشت متن ميبرند و استفاده از ويژگي فريب بهره مي



 

 

 

 

  

      1389 بهار، 3 ي، شماره1 يه، دور)پژوهش زنان(زن در فرهنگ و هنر  32

  

 

ه دو شيوه گفتار ان انتقادي معتقدند باز نمودن انديشه در قالب سخن بكرد تحليل گفتمنظريه پردازان روي

هاي مستقيم هاي غيرمستقيم بيشتر از جملهستقيم بيشترين كاربرد را دارد و وجه آزادي در جملهممستقيم و غير

ساخت  نويسنده از اين. ي ابهام و صراحت استدهندهها به ترتيب نشاناست و بسامد استفاده از اين ساخت

رچوب گفتمان گزينـش و توليـد دستوري به عنوان يك ابزار شناختي جهت القاء نگرش مـورد نظـر در چا

احت و قاطعيت تر از صرهاي كوتاهباشد، جملهدر رابطـه با قاطعيت طول جمله مي، متغيـر ديـگر نمايدمـي

پنهان كاري است و پنهان كاري بنا  ينهمعتقد است كه پرگويي نشا) 1994( 17لذا هايمن. باالتري برخوردارند

توان گفت كه پس مي. نونده و يا خواننده از حقايق استداشتن شكه باشد برخاسته از بيگانه نگهبه هر دليل 

  .وتاه از ابهام بيشتري برخوردارندهاي كها و متون طوالني نسبت به جملهجمله

  

  )2(تحليل جدول 

  : هد كهدنشان مي 2اعداد موجود در جدول 

  .  نمايندهاي معلوم استفاده ميز جملها به طور كلي همه نويسندگان عمدتاً) الف

ها نويسندگان مرد از اين گونه جمله درصورت استفاده از جمالت مجهول، نويسندگان زن بيشتر از) ب

  .نماينداستفاده مي

پور به حسن كريماز كتاب » .يك لحظه همه چيز جلوي چشمم سياه شد«جمله  :نمونه جمالت

از همان كتاب به عنوان » ...خواستم با همان كارد به او حمله كنم كه،«اي مجهول و جمله عنوان جمله

  .اي معلوم در نظر گرفته شده استجمله

  ساختار معلوم در مقابل مجهول) 2(جدول 

  ساختار معلوم در مقابل مجهول               

  انـواع رمان
  مجهول  معلوم

  درصد6/2  درصد4/97  ويسندگان مردرمان ن

  درصد4/4  درصد 6/95  رمان نويسندگان زن
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  درصد ساختار معلوم در مقابل مجهول) 2(نمودار
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   )3(تحليل جدول 

  .   اندقول مستقيم بهره بردهان زن و مرد بيشتر از ساختار نقلنويسندگ) الف

  .نويسندگان مرد بوده است نويسندگان زن بيشتر از ل غيرمستقيم درقودرصد كاربرد نقل) ب  

  مستقيمساختار نقل قول مستقيم و غير) 3(جدول 

  مستقيمقول مستقيم و غيرساختار نقل                          

  انـواع رمان
  قول مستقيمنقل

قول نقل

  مستقيمغير

  درصد 7/3  درصد 3/96  رمان نويسندگان مرد

  درصد 4/16  درصد  6/83  نويسندگان زنرمان 

 

  :مستقيم استقول غيرلپور داراي ساختار نقؤدبم -زير از كتاب م يبه عنوان مثال جمله

  »!اولش يه خورده انكار كرد ولي بعدش گفت كه آره، هروئيني شدم«          

  :قول مستقيم در نظر گرفته شده استي زير از همان كتاب يك نقلاما جمله

  »....ها تصميم گرفتم كه تركش بدم و مثل تو اين فيلم البته اولش،«           

 قول مستقيم در مقابل غيرمستقيماختار نقلدرصد س) 3(نمودار
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  )4(تحليل جدول 

ر رفته كاهشود كه در آن تنها  يك فعل باي اطالق ميي كوتاه به جملهدر اين تحقيق جمله    

به طور مثال . خوانيمده شده باشد، آن را جمله بلند ميبيش از يك فعل استفا ايهرگاه در جمله. باشد

  :بلند در نظر گرفته شده است يزير از كتاب زويا پيرزاد به عنوان يك جمله يجمله

  د نخي هاي سفيو يكي از روسري بخاري ماشين  را روشن كرد پالتوي مشكي پوشيده بود«       

  ».كردسر مي اازشان داشت و هرروز يكي رسرش بود كه چندتايي         

  :ايمي ساده در نظر گرفتهپور است، به عنوان يك جملهاب حسن كريمزير كه برگرفته از كت يجمله

      ».يك  لحظه همه چيز جلوي چشمم سياه شد«        

  . اندهاي كوتاه استفاده نمودهند بيشتراز جملههاي بلويسندگان زن و مرد در كل از جملهن) الف

هاي كوتاه در د در زنان بيش از مردان بوده است و درصد كاربرد جملههاي بلندرصد كاربرد جمله) ب

  .تر از مردان بوده استزنان كم

 هاي كوتاه در مقابل بلندساخت جمله) 4(جدول 

  بلند  هاي كوتاه در مقابل ساخت جمله                 

  انـواع رمان  
  بلند يجمله  كوتاه يجمله

  درصد 7/57   درصد 3/42  رمان نويسندگان مرد

  درصد 4/60  درصد 6/39  رمان نويسندگان زن
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  گيرينتيجه

هاي مورد سي تحليل گفتمان انتقادي به تجزيه و تحليل كتابشناقيق حاضر با تكيه بر ديدگاه زبانتح

 ييعني مشخص گرديد در آثار نويسندگان مورد مطالعه. أييد شدندهاي تحقيق تمطالعه پرداخت و فرضيه

اي معني كه درصد كاربرد واژگان غيرهسته بدين. مرد و زن معاصر ايراني از لحاظ واژگان تفاوت وجود دارد

هاي نحوي نيز هم چنين تفاوت. ان مرد معاصر استه در بين نويسندگان زن بيش از نويسندگو نيز استعار

توان به كاربرد مي به طور مثال. شوندعاصر مرد و زن در ايران ديده ميدر نوشتار نويسندگان مورد مطالعه م

به دليل كاربرد سبك  نتيجه گرفت كه توانهاي مورد مطالعه اشاره كرد كه ميبسيار كم استعاره در رمان

نويسندگان زن . هاي معاصر، استفاده از استعاره به سبك سنتي بسيار نادر استنوشتاري در رمان يساده

از پنهان اي تواند نشانهاين امر مي. اي استفاده نمايندن مرد تمايل دارند از واژگان غيرهستهبيش از نويسندگا

  . شتر براي بيان منظور توسط مردان باشداحساس راحتي بي كاري توسط زنان و صراحت

اگر چه هم مردان و هم زنان تمايل به استفاده از جمالت بلند دارند، اما درصد استفاده افراد از اين  

و در مقابل  تا از جمالت بلند استفاده نمايندنويسندگان زن تمايل بيشتري دارند . جمالت متفاوت است

استفاده از جمالت بلند تا . ويسندگان مرد بيش از نويسندگان زن استدرصد كاربرد جمالت كوتاه توسط ن

 گرتواند نشانشناسي ميتا حدي هم به لحاظ روان. اي از پرگويي و پنهان كاري باشدتواند نشانهحدي مي

جمالت كوتاه از حالت قطعيت و صراحت بيشتري . حالت توصيف و توضيح داشته باشد و نه دستور و امر
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نويسندگان زن از . ترندتوان گفت كه به جمالت امري نزديكشناختي مياست و به لحاظ روان ربرخوردا

هاي پنهان و عدم قطعيت و صراحت است و اليه اند كه داراي ابهامبرده ساختار دستوري و واژگاني بهره

  .  ها جستجو كردمعني را بايد در آن

در مقابل جمالت استفاده از جمالت معلوم است در آثار مورد بررسي تمايل عام نويسندگان به 

از  استفاده. داراي جمالت معلوم است فارسي اين است كه عمدتاًهاي زبانيكي از ويژگي. مجهول

مرد از همين اصل  جا هم نويسندگان زن ودر اين. فارسي كم استجمالت مجهول در كل نظام زبان

. ده آنان از جمالت معلوم و مجهول تا حدي متفاوت استاما باز هم درصد استفا. اندكلي پيروي كرده

كارتر تواند دليلي بر محافظهمياين امر . زنان تمايل بيشتري دارند تا از جمالت مجهول استفاده نمايند

  .احتياط بيشتر باشد يبودن زنان و داشتن روحيه

چه كه ذكر شده است را آن نويسندگان در بيان سخنان ديگران اين است كه مستقيماً يتمايل كليه

ذكر جمالت ساير افراد  جا نويسندگان مرد در استفاده از نقل مستقيم واما باز هم در اين. بيان نمايند

  .     نمايندط بيشتري سخن ديگران را بازگو ميبر عكس نويسندگان زن با احتيا. نمايندتر عمل ميانهآزاد

شناختي و معاني زباني موجب توليد و فهم متون زبان جه گرفت كه فقط توصيف كدهايتوان نتيمي

كي و طرز چون عامل ايدئولوژينيستند بلكه بر اساس ديگاه تحليل گفتمان انتقادي عامل جنسيت هم

ثر در ؤو صاحبان افكار پنهان در آن سوي متون از عوامل م) نويسندگان(نگرش و يا بينش اشخاص 

  .توليد و درك متون هستند
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